Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Servei de Gestió de Parcs Naturals

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ PRIVAT DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL CICLE
ÒPERA ALS PARCS (Expedient núm. 2022/3138)
1.- Antecedents
El programa “Viu el parc”, organitza i coordina un seguit d’activitats artístiques,
culturals i educatives als espais de la Xarxa de Parcs Naturals, que permeten
descobrir tant a la població local com a la visitant, el ric patrimoni cultural i natural dels
parcs naturals. El programa entén la natura com un indret idoni per acollir espectacles i
actuacions artístiques de diferent naturalesa i magnitud (aplecs, festes, teatre, tallers,
música, òpera, activitats pedagògiques, etc.). Per atendre tots aquest objectius, el
programa Viu el parc està dividit en 4 lots un dels quals és el lot 4 Cicle Òpera als
Parcs, el qual es va desistir del procediment d’adjudicació (Expedient núm.
2020/7603).

2.- Objecte del contracte
El principal objecte del contracte del cicle “Òpera als parcs” és portar la música
clàssica i l’òpera als municipis dels espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona. El cicle té la voluntat de treballar per la difusió de la cultura als
espais naturals protegits que formen part de la Xarxa de Parcs Naturals, però amb la
finalitat de connectar la música clàssica i l’òpera amb la natura, i fer arribar aquest
gènere musical minoritari a la població resident dels municipis dels espais naturals.
La finalitat, doncs, d’aquest programa és la de connectar aquesta disciplina artística
amb la natura, i per una altra banda, fer arribar diferents gèneres musicals a la
població dels municipis dels espais naturals.
D’acord amb les previsions de l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i a tenor dels arguments presentats i davant la
impossibilitat de poder fer amb mitjans propis la prestació d’aquest servei, es proposa
la gestió del cicle Òpera als Parcs en concert a través de la contractació d’una
empresa externa especialitzada en gestió artística i cultural.
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